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Naturove Ksylitol fiński 1kg
 

Cena: 51,90 pln

Opis słownikowy

Producent MG12

Opis produktu
 

Ksylitol fiński Naturove to naturalna alternatywa dla cukru. Jest pozyskiwany z fińskiego drzewa brzozowego.

Stosuje się go jak zwykły cukier np. do słodzenia kawy lub herbaty a także jako dodatek do deserów i wypieków.

Ksylitol ma niski indeks glikemiczny - 14 razy mniejszy niż biały cukier co pozwala na stosowanie go przez diabetyków.

Produkt nie fermentuje w układzie pokarmowym tak jak sacharoza i fruktoza, rozkłada się bezpośrednio w komórkach - jest naturalnym
stabilizatorem insuliny i nie powoduje jej nagłych spadków i wzrostów w organizmie.

Ksylitol ma dwa razy mniej kalorii niż cukier biały dzięki czemu spożywanie go jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które mają
problem z rezygnacją ze słodyczy. Ponadto ułatwia przyswajanie minerałów, ze względu na pomoc w przyswajaniu wapnia znajduje
zastosowanie w prewencyjnym leczeniu osteoporozy.

Suplement diety ma działanie bakteriobójcze, jest on stosowany np. do oczyszczania nosa (płukanie rozpuszczonym ksylitolem) w celu
zapobiegnięcia infekcjom, alergii, dodatkowo ksylitol ma pozytywny wpływ na florę bakteryjna jamy ustnej, zapobiega próchnicy i
mineralizuje szkliwo zębowe.

 

Stosowanie:

Ksylitol stosuje się tak jak zwykły cukier, nie powinno się jednak przekraczać dawki 40 g na dobę.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Jest to produkt wegański i bezglutenowy.

Produkt nie może zastąpić zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

Należy go przechować w ciemnym i chłodnym miejscu.

Ksylitol fiński nie powinien być podawany dzieciom do 3 lat - wykazuje lekkie działanie przeczyszczające.

 

Opakowanie: 1 kg
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